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SVATOJÁNSKÝ HLAS
měsíčník římskokatolické farnosti sv. Jana Křtitele ve Frýdku

12/2021

„

 • ročník IX.

sv. Jan – 27. prosince

Radostné čekání

Co jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme i vám, abyste se spolu s námi podíleli 
na společenství, které máme s Otcem a s jeho Synem Ježíšem Kristem. To 
píšeme, aby naše radost byla úplná.

Drazí, 
prožíváme dobu adventní. Připravujeme se na radostnou oslavu narození Vykupitele. 
Nezapomínáme ale ani na to, že Ježíš přijde ve své slávě. A ten okamžik může nastat 
kdykoliv. Proto bdíme, čekáme, chystáme se a připravujeme. Na Ježíše. Zachránce. 

Máme ale zkušenost, že ne vždy dovedeme být vytrvalí v čekání. Zakoušíme únavu, 
vyčerpanost. Jsme skleslí, bez radosti. Jakoby bez života. Důvodů se najde určitě celá 
řada. A mnohé jsou z našeho pohledu důležité.

Co ale potřebujeme, abychom radostně čekali na Ježíše? Radost z víry! Budu s Ježí-
šem navěky!

Papež František při kázání z Domu sv. Marty 26. 3. 2015 řekl: „Radost víry, radost 
evangelia je pro člověka úhelným kamenem víry. Bez radosti není doopravdy věřícím. 
Vraťme se domů, ale nejprve slavme tato Ježíšova slova: »Abraham zajásal, že uvidí 
můj den. Uviděl ho a zaradoval se.« A prosme Pána o milost jásat v naději, o milost 
vidět Ježíšův den, až se s Ním setkáme, a o milost radosti.“

Pojďme čekat s radostí na příchod Ježíše. Obnovujme svou víru a naději na setkání  
s Ježíšem. Ať naše srdce naplní Duch svatý a připomíná nám, co nás čeká! 

P. František
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V šesté části nás Svatý otec zve k zamyš-
lení se nad plodnou láskou, nad dítětem 
jako darem a nad možností adopce.

1. Láska rozjasňuje temnotu světa
Svatý otec: Láska vždy dává život. Manžel-
ská láska není v páru vyčerpána, ale vy-
tváří rodinu.

Každý nový život „nám umožňuje objevit 
tu nezištnou dimenzi lásky, která nás ni-
kdy nepřestane uvádět v úžas. Je to krása 
toho, že jsme byli milováni jako první: děti 
jsou milovány dřív, než přijdou.” To je pro 
nás odlesk Boží lásky, která se vždycky 
chápe iniciativy… AL 166

Mnohé manželské páry nemohou mít děti. 
Víme, kolik jim to přináší utrpení. Na dru-
hé straně také víme, že „manželství nebylo 
ustanoveno jen kvůli plození […]. Proto, 
i když chybí často tak žádané potomstvo, 
manželství jako pospolitost a společenství 
celého života trvá a zachovává si svou hod- 
notu a nerozlučnost.“ Kromě toho „mateř-
ství není výlučně biologická skutečnost, ale 
projevuje se různými způsoby.“ AL 178

Pozvání k zamyšlení:
Zaměřujme se na prvenství Boží lásky, 
která vždy přebírá iniciativu a nic od nás 
neočekává, radostně vítá všechny naše 

skutky lásky, dokonce i ty nejmenší? Za-
mysleme se nad tím, jak se to odráží v ka-
ždodenním životě.

V rodině:
Večer každý člen rodiny napíše na barev-
ný lístek papíru jeden dobrý skutek, který 
může udělat kdokoliv pro kohokoliv. Ráno 
si každý náhodně jeden vybere a pokusí 
se jej splnit. 

Ve společenství nebo ve skupině:
Dnes si všimněme, kdo pro nás udělal ně- 
co dobrého (např. kolega v práci pro mě 
udělal něco laskavého) a přiřaďme tomuto 
skutku lásky, všímavosti… nějakou barvu 
(např. vybral jsem si žlutou, protože tím 
skutkem kolega „prozářil“ můj den). 

2. Každé dítě je dar

Svatý otec: Život se rodí a je vítán v rodině. 
Každé dítě, které přijde, je Boží dar! Kaž-
dé dítě – v každém případě a v jakékoliv 
situaci je vítáno, protože je to dítě. Láska 
rodičů je prostředkem, kterým Bůh uka-
zuje svou lásku. Očekává narození každé-
ho dítěte. Přijímá a vítá každé dítě takové, 
jaké je. Chci každé nastávající matce říci: 
jsi Boží nástroj, který přináší světu nový 
život.

Rodičům je svěřen vzácný dar: „…vždyť 
právě jim Bůh svěřuje, aby vybrali jméno, 
kterým on bude oslovovat každé jejich dítě 
po celou věčnost.“ AL 166

“Tato láska jim je projevována darováním 
osobního jména, sdílením jazyka, dorozu-
míváním se pohledem a zářivými úsměvy. 
Tím se učí, že krása mezilidského vztahu 
směřuje k naší duši, hledá naši svobodu, 
přijímá různost druhého, uznává ho jako 
partnera v dialogu […] A to je láska, která 
přináší jiskru lásky Boží!“ AL 172

Plodná láska
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Pozvání k zamyšlení:
Přečtěte si výše uvedené pasáže Amoris 
laetitia, podtrhněte, co vás zaujalo, a chce- 
te-li, sdílejte s ostatními.

V rodině:
Rodiče mohou dětem říci, jak pro ně vy-
brali jména. Ta jména, kterými je oslovuje 
Bůh a bude je používat už po celou věč-
nost.

Ve společenství nebo ve skupině:
Vytvořte malý oltář s Biblí, zapálenou svíč-
kou a umístěte k němu velký list papíru. 
Každý na něj velkými písmeny napíše své 
jméno. Chceme si uvědomit, že Bůh nás 
tímto jménem oslovuje už navždy. Může- 
me při aktivitě zpívat nebo poslouchat du- 
chovní písně. 

3. Nikdy na tebe nezapomenu
Svatý otec: Adopce je křesťanská volba. 
Adoptovat si někoho a dát rodinu něko-
mu, kdo ji nemá, je akt lásky, kterým se 
muž a žena stávají prostředníky Boží lásky. 
Prostřednictvím nich Bůh říká: „I když na 
tebe tvoje matka zapomene, já na tebe 
nikdy nezapomenu.“

„Rozhodnout se pro adopci nebo pro pěs-
tounskou péči je projevem zvláštní plod-
nosti manželského života, a to nejen v pří- 
padech, které jsou bolestně postiženy ne-
plodností. […] správně chápaná adopce 
a pěstounská péče ukazuje důležité hledis-
ko rodičovství a synovství, pomáhá uznat, 

že děti, jak manželské, tak adoptované ne- 
bo v pěstounské péči jsou svébytné osoby, 
a že je třeba je přijmout a milovat, že je 
povinnost o ně pečovat, a ne je pouze při-
vést na svět. Při rozhodování ve věci adop-
ce a pěstounské péče musí být vždycky 
základem přednostní zájmy dítěte. AL 180

Pozvání k zamyšlení:
Vzpomeňte si na osobu mezi svými zná-
mými, kterou je třeba v tuto chvíli „adop-
tovat“, tj. vzpomeňte na někoho, kdo po-
třebuje skrze vás přijímat Boží otcovskou 
nebo mateřskou lásku.

V rodině:
Rodiče mohou svým dětem vysvětlit hod-
notu adopce a to, jak je každá rodina po-
volána „adoptovat“, tj. být otevřená při-
jetí a lásce všech Božích dětí, které nás 
obklopují.
Ve společenství nebo ve skupině:
Jako komunita zorganizujte setkání o plod- 
nosti rodinné lásky a hodnotě adopce, při- 
jetí pěstounských dětí, o tom, jak být ro-
dinou otevřenou k přijímání a lásce k dru-
hým lidem. 

Zdroj: 
https://www.rodiny.cz/6-video-plodna-
-laska/
Pozn: 
AL = Amoris Laetitia, apoštolská exhortace 
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Liturgické okénko

Začal nám advent – období očekávání, 
posvátného ticha, období naděje. Obdo-
bí, které svým poselstvím, hloubkou i ta-
jemstvím touží opět rozehřívat naše srd-
ce… Zastavme se proto dnes u slov, která 
slyšíme během adventních mši svatých 
a která hluboce vypovídají o smyslu právě 
prožívaného období.
Po přinášení darů a jejich kladení na oltář 
se kněz začíná modlit tzv. eucharistickou 
modlitbu: „Pán s vámi.“ … „Vzhůru srdce.“ 
… „Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci.“ 
A zde, po tomto jejím úvodním dialogu, 
přichází na řadu slova, u kterých se dnes 
chceme zastavit – nazýváme je prefací. 
V adventu se střídají tyto dvě preface.

Bohatství první preface je skryto už v její 
samotné struktuře – první řádek je spojen 
s posledním, druhý s předposledním atd. 
„Spojíme-li takto odpovídající části, zjis-
tíme, že (a) adventní doba je časem mezi 
prvním příchodem Pána z jeho slávy u Ot- 
ce, aby se stal jedním z nás, a jeho dru-
hým příchodem, kdy se sláva ukáže napl-
no. Že (b) když si osaháme, jak věrný Bůh 
až dosud své sliby plnil, nebudeme mít dů-
vod pochybovat, zda svoje sliby bude plnit 
i nadále v našich životech. Že (c) Pán už svůj 
úkol splnil, když nám otevřel cestu k věč-
né spáse, a to nám dává sílu pro náš úkol: 
aktivní očekávání v modlitbě a bdělosti.“

„Druhá adventní preface nám nejprve při-
pomíná, kdo jsou našimi průvodci čtyřmi 
týdny: starozákonní proroci (jejich slova 
zní každý den v prvních čteních), Jan Křtitel 
(o něm se mluví o druhé a třetí neděli a od 
poloviny druhého týdne také ve všedno-
denních evangeliích) a samozřejmě Panna 
Maria, zejména v předvánočním týdnu.“ 
Druhá část preface představuje advent 
jako dar, který je nám dán, a skrze který 
můžeme čekat na Vánoce a bdít na mod-
litbách, „aby nás Pán nalezl, jak jej chválí-
me a jásáme.“ Advent proto není časem 
úpění, strádání a nudy, ale naopak časem 
chvály a radostného jásotu. 

Při mši svaté zpravidla slyšíme mnoho 
slov a stejně jako všechna gesta a symbo-
ly, také všechna slova mají v liturgii svůj 
význam a nabízí nám bohatství víry. Kéž 
i slova adventních prefací vždy, když je 
uslyšíme, opět rozechvějí naše srdce, ob-
noví naše očekávání a posílí naši naději. 

Zdroj: www.liturgie.cz

Preface 1. adventní 

(a) Neboť on přišel a stal se jedním z nás,
  (b) splnil sliby dané praotcům
    (c) a otevřel nám cestu k věčné spáse;
    (c) a my v modlitbách a bdění čekáme,
   (b) že se i na nás splní tvé sliby,
(a) až přijde, aby zjevil svou slávu.

Preface 2. adventní

Neboť on je náš Vykupitel:
jeho zvěstovali proroci,
jeho s láskou čekala Panna Maria,
jemu připravoval cestu a na něho ukázal 
předchůdce Jan.
A také my na něho čekáme a bdíme na 
modlitbách,
abychom jej mohli radostně přivítat,  
až přijde ve své slávě.
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Adventní cesta k Betlému

Pohled celé církve se v posledních týd-
nech upírá k přípravě na synodu. V naší 
farnosti jsme se letos vydali k Betlému 
také v myšlence probíhajících příprav.

Církev a chudá stáj
Ježíš se narodil v chudé stáji, dalo by se říci 
v obyčejné chudé boudě, jedné z mnoha  
v té době, ale právě díky tomu, že v ní pře-
býval Boží Syn – stala se tím nejvzácněj-
ším místem světa. Také Církev by bez Kris-
ta byla pouhou institucí, jednou z mnoha, 
a někdy, jak to u nás lidí občas bývá, i pě- 
kně špinavou. Avšak díky Božímu Synu, 
Ježíši Kristu, který církev ustanovil a bez 
přestání ji udržuje, se stává Božím nástro-
jem vykoupení všech lidí. Církev je shro-
máždění lidu, které kráčí spolu s Kristem 
v Duchu svatém k nebeskému Otci, a je-
hož cílem je Boží království. Je to spole-
čenství mnoha lidí, Tebe i mě, osob zasvě-
cených i laiků, společenství dětí jednoho 
Otce. Přítomnost Božího Syna činí toto 
společenství, církev, stejně jako chudou 
stáj, tím nejvzácnějším místem světa.

Sehni se a vstup
Benedikt XVI. ve své vánoční homilií 
v roce 2011 poukázal na krásný obraz sou-
časné podoby předpokládaného místa Je-
žíšova narození: „Kdo chce dnes vstoupit 
do kostela Ježíšova Narození v Betlémě, 
zjistí, že portál, který byl kdysi vysoký pět 
a půl metru a vcházeli jím dovnitř císařové 
a kalifové, byl z velké části zazděn. Zůstal 
pouze nízký vchod, jehož výška je metr 
a půl. Pravděpodobně to mělo za cíl chrá-
nit lépe kostel před eventuálními útoky, 
ale především zabránit tomu, aby se do 
kostela vjíždělo na koni. Kdo chce vstoupit 
na místo Ježíšova narození, musí se sklo-
nit. Mám za to, že se v tom ukazuje hlubší 
pravda, kterou se chceme nechat zasáh-

nout v této svaté noci. Chceme-li nalézt 
Boha, který se ukázal jako dítě, pak musí-
me sestoupit z koně našeho „osvíceného“ 
rozumu. Musíme odložit naše falešné jis-
toty, naši intelektuální pýchu, která nám 
brání vnímat blízkost Boha.“

Adventní pozvání
Papež František miluje církev, s láskou ji 
už osm let vede a nebojí se zároveň pou-
kázat i na skutečnosti, ve kterých potře-
bujeme prožít svou obnovu. Čas synody 
se může pro církev na celém světě, ale 
také pro naši místní církev, naši farnost 
i každého z nás, stát zcela konkrétním ča-
sem obnovy. V naší farnosti jsme proto 
již minulou neděli započali, letos trochu 
speciální, adventní putování k jesličkám. 
Z dřívějších encyklik a exhortací papeže 
Františka jsme vytáhli některé jeho myš-
lenky o církvi. Každý den v době adventu 
naleznete jednu myšlenku papeže Fran-
tiška v podobě obrázku na FB farnosti, 
webových stránkách farnosti a na nástěn-
ce vzadu v kostele. 
Kéž nám tato společná cesta do Betléma, 
zvláště i v tomto vzácném čase přípravy 
na synodu, pomůže zase více milovat naši 
církev, společně ji utvářet a čerpat z bo-
hatství, které nám Kristus ve své církvi 
nabízí. 

Zdroje:
Katechimus katolické církve
www.radiovaticana.cz
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Betlém – po stopách tradice

Betlém – z kamene, ze dřeva, z keramiky, 
z látky, z papíru i z mnohých dalších ma-
teriálů. K Vánocům přece patří i jesličky! 
Avšak toto známé znázornění vánočního 
příběhu spásy jsme neměli od počátku 
křesťanství. Pojďme se proto alespoň  
v krátkosti podívat, jak jsme „došli k bet-
lému“.

Psal se rok 1223 a František z Assisi se 
právě vrátil z Betléma. Snad dotknutý 
vzácným místem a rozjímáním nad na-
rozením Božího Syna se rozhodl, že pro 
účastníky půlnoční mše svaté v jeskyni 
u vsi Greccio postaví jesle s živým oslíkem 
a volem. Tento jeho nápad nejenže obo-
hatil přítomné, ale také brzy započal tra-
dici stavění betlémů. 

První doložená zmínka o betlému v čes-
kých zemích pochází z poloviny 16. stole-
tí, konkrétně z jezuitského kostela v Pra-
ze. Jezuité se přičinili o další šíření stavění 
betlémů – ještě v témže století je tak už 
betlém stavěn také v jiných českých měs-
tech. K velkému rozvoji pak došlo hlavně 
v době barokní (17. a 18. století), kdy se 
mimo jiné začaly v betlémech tvořit jed-
notlivé postavy vánočního příběhu v ži-
votní velikostí.

Dalším mezníkem v našich zemích byl rok 
1751, kdy Marie Terezie zakázala stavění 
betlému a předvádění vánočních her v ko- 
stelech. V tomto jejím zákazu v dobrém 
mínění pokračoval také její syn Josef II., 

který označil zvyk za dětinský a pro církev 
nedůstojný. Zákaz byl hůře kontrolovatel-
ný v soukromých domech než v kostelích, 
a proto lidé začali stavět betlémy upro-
střed svých domovů. Zvláště lidové betle-
mářství se neustále rozvíjelo a dnes už tak 
máme betlémy všech velikostí i materiá-
lů. Ale dosti už bylo teorie, nehlédněme 
zase trochu do terénu.

Tajemství farního betléma

Také u nás v bazilice se každý rok před 
Vánoci objeví betlém. Mnozí jej už roky 
známe, možná máme dokonce svou ob-
líbenou postavičku nebo vybraný úhel 
dobrého pohledu. Stavbě farního betlé-
mu se v naší farnosti už přes 25 let věnuje 
Emil Moniak. Položili jsme mu proto pár 
otázek.

Emile, jak dlouho už betlém stavíš?
S betlémem jsem začal za otce Tomáše 
Waszczynského cca v roce 1995, kdy šlo 
spíše o betlémy velmi netradiční. Později 
jsme s p. Matějkou vytvořili podobu, kte-
rá zůstala do současnosti.

Kde se betlém během roku uchovává 
a kdy se zpravidla staví?
Postavičky z betléma zatím ukládáme do 
skříně v Křížové kapli, další konstrukce 
jsou uloženy u druhého vchodu Baziliky  
u zpovědnic. Stavíme jej v den dovezení  
a postavení stromků.

Zdroj: www.biskupstvi.cz
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Co je na stavění betlému náročné?
V současné době už to máme vše tak 
upravené, že jde všechno velmi rychle, 
máme rozdělenou práci a s rodinou a vno- 
učaty jsme už sehraný tým.

Máš v našem betlémě nějakou oblíbe-
nou postavičku? Proč právě tuto?
V betlémě mi připadají všechny posta-
vičky stejně důležité, ať už jsou ve předu, 
nebo vzadu, každá je originál a stejně dů-
ležitá jako my.

Čím je tato služba pro Tebe darem?
Je to velký dar, protože se mohu na tuto 
krásnou dobu připravovat již dříve. Jsme 
vlastně všichni součásti této události 
a můžeme být určitou postavou přicháze-
jící do Betléma. Také mě velmi těší, že tím 
mohu dělat radost druhým a tuto moji 
činnost předávat další generaci, vnouča-
tům.

Moc děkujeme Emilovi a celé jeho rodině 
za jeho skrytou, ale velmi vzácnou vánoč-
ní službu.

Betlémy v našich domovech

Jak už z historického úvodu víme, postu-
pem času se betlémy začaly stavět také 
v jednotlivých domovech, uprostřed ro-
din. Zeptali jsme se proto také některých 
našich farníků na jejich betlémy a na to, 
jaký má pro ně právě betlém v rodině vý-
znam.

S dobou adventní mám od dětství spo-
jeno stavění betléma. Nemohla jsem se 
dočkat, až dědeček přinese z půdy starý 
kufr, krabice a obrovský proutěný prád-
lový koš, v tom všem byl ukrytý poklad 
v podobě starého betléma, který vyřezal 
pro mého dědečka ve 20. letech minulé-
ho století jeho kamarád. V mých dětských 
očích byl betlém obrovský, zabíral celou 
kredenc v kuchyni. Už tehdy bylo třeba 
s jednotlivými jeho částmi zacházet vel-
mi opatrně.  Dědeček nejprve naistaloval 
betlémské domy, chudou stáj a zelený ko- 
pec. Mojí úlohou bylo podávat figurky „mě- 
šťanů“ i pastýřů, kteří se scházeli ke stáji, 

©
 Josef Cinciala, Člověk a víra
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a stádo oveček prohánějících se na zelené 
pláni, aby stařeček nemusel pro každou 
část slézat dolů ze štaflí. Vše se dozdobilo 
mechem a větvičkami jehličnanů. Ježíšek 
se i s jesličkami vkládal do betléma až na 
Štědrý den a tři králové s dary pro Jezulát-
ko 6. ledna. Když se dědeček s babičkou 
na sklonku života stěhovali, stěhoval se 
s nimi i jejich betlém. Neměli však v no-
vém domově už starou kredenc, proto 
dědeček zachoval pouze základní části, 
které se vešly do kufru. Tak jako já kdysi 
se dnes nemohou dočkat naše děti, až při-
neseme starý kufr a budeme v obývacím 
pokoji na komodě stavět náš starodávný 
betlém po pradědečkovi… 

Marie Šotkovská

V minulosti jsme v adventu postupně sta-
věli velkolepý papírový betlém nazývaný 
ústeckoorlický. Každý den jsme přidali 
nějaké stromy, zvířátka nebo lidi, kteří se 
s námi „připravovali“ na příchod Ježíška. 
Betlém byl velmi atraktivní i díky osvětle-
ní, které prozařovalo každý detail. Všech-
ny malé děti Betlém lákal a jeho „prohlí-
žení“ se neobešlo bez následků. 
V loňském roce si Honzík vystřihl svůj 
první vlastní Betlém, do kterého vlepoval 
jednotlivé postavy. Letos má náskok, pro-
tože za posledních 14 dní už vyrobil asi 30 
andělů.

Loni jsme slíbili, že budeme dělat Hanácký 
betlém od výtvarníka pana Gračky, který 
jsme koupili před třemi lety v olomoucké 

katedrále. Tento slib nám již v minulém 
týdnu Honzík připomněl. Nádherný Bet-
lém se zasněženou Olomoucí je vtipný, 
protože postavy tvoří skuteční lidé v kro-
jích, a dokonce i náš jeden známý. I tři krá-
lové jsou skuteční čeští králové. 
Stavění Betlémů je u nás součástí večerní 
modlitby a je to společné prožívání krásy 
a přípravy na Vánoce. 

rodina Dopitova

Děkujeme také Marušce Šotkovské a ro-
dině Dopitové za krásné nahlédnutí do 
„tajemství“ jejich rodinných betlémů. 
Stěží můžeme teď vědět, jak bude letos 
vypadat naše farní slavení Vánoc, holt co-
vid nám vzal některé jistoty. Ale i prostá 
přítomnost betlémů v našich domovech 
nám může neustále připomínat krásu sla-
vených svátků a jejich prožívání.
Závěrem snad už jen přiléhavá slova pa-
peže Františka…
„Drazí bratři a sestry, jesličky jsou součástí 
něžného a náročného procesu předávání 
víry. Počínaje dětstvím a potom v každém 
životním období vychovávají k rozjímání 
o Ježíši, ke vnímání Boží lásky k nám, aby-
chom cítili, že Bůh je s námi a my jsme 
s Ním, a věřili, že jsme všichni dcerami 
a syny díky onomu Dítěti, Božímu Synu, 
a Panně Marii, a vnímali, že v tom spočívá 
štěstí. Ve škole svatého Františka otevřme 
srdce této jednoduché milosti a nechme, 
aby se z tohoto úžasu zrodila pokorná 
modlitba: naše „děkování“ Bohu, který 
s námi chtěl sdílet všechno a nenechat nás 
nikdy samotné.“

(Závěr dopisu papeže Františka o význa-
mu a hodnotě jesliček z roku 2019)

KŠ
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Podzimní víkendovka – reportáž Druhý den ráno se mi budíček velice líbil, 
protože nás vedoucí probudili mojí oblí-
benou písničkou Deutschland od skupiny 
Rammstein. 
Na tento den si pro nás vedoucí připra-
vili skvělé hry. Nejvíce se mi líbila ta, při 
které jsme po sobě mohli házet barvu. 
Ale úplně největší peckou byla noční bo-
jovka. To mě ve 2 hodiny ráno vzbudila 
vedoucí Anička. Asi 15 minut jsem ještě 
musela čekat, než budu na řadě. Potom si 
mě přebrala vedoucí Marta, zavázala mi 
oči šátkem a odvedla mě na dané místo, 
odkud jsem pak vycházela již sama. Straši-
delná bojovka se opravdu povedla! 
V neděli už rozcvička nebyla. Měli jsme 
mši, po snídani jsme uklidili a jeli domů. 
Chtěla bych moc poděkovat všem skvě-
lým vedoucím, kteří víkendovku pro nás 
nachystali! Byla úžasná!

Lucie Fojtíková

Dne 5. 11. 2021 jsem společně s mojí ma-
lou sestřičkou a s kamarády vyrazila na 
křesťanskou víkendovku v Hodoňovicích. 
Když nás maminka přivezla, byla už tma. 
Vešly jsme a hned nás uvítal hlavní vedoucí 
Petr. Poprosil nás o kartičky pojišťovny  
a doklad o bezinfekčnosti. Potom nám další 
vedoucí ukázal, kde budeme mít pokoj. 
Ještě ten večer následovala scénka, roz-
dělení do týmů, a dokonce nám hlavní 
hrdinka tábora – Jubaba udělila druhá 
jména. Já jsem byla Chan Lucie a moje se-
střička San Terezie. Večeře byla výborná! 
Musím uznat, že na této víkendovce ku-
chaři vařili velmi chutně! 
Večer vedoucí vyhlásili hygienu a pak ve-
čerku. To jsme všichni museli zalehnout 
do spacáků a jít spát. 
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Letos se spolu opět vydáváme na pouť do Betléma za malým Ježíš-
kem… Nemusíme ale jít daleko. Betlém totiž může být všude! 
Tvůrci betlémů si přáli přenést část tohoto vzdáleného izraelského 
města k sobě domů. A nejen to, chtěli být součástí této události 
a děťátku v jesličkách se poklonit. Proto začali přetvářet betlém-
skou scénu podle svých představ – chudá stáj se najednou ocitla 
uprostřed kulis malých českých městeček a vesniček. Svatou rodi-
nu začali navštěvovat místní pekaři, švadlenky, hudebníci i horníci. 
A své dárečky přinášeli i malí pastýři se stádem oveček.

Pro naše malé čtenáře (a nejen pro ně)

ÚKOL: Dokresli, co nesmí chybět ve Tvém betlému. 
Jak by mohl vypadat betlém ve Tvém městě? Kde by se nacházel? Koho bys tam 
potkal?

ÚKOL: Co bych donesl Ježíškovi, kdybych ho mohl navštívit? Popovídej si s mamin- 
kou a tatínkem, na jaký dáreček nejraději vzpomínají. A až budeš stát u jesliček, 
nezapomeň na to, že nejkrásnějším dárkem pro Ježíška i lidi kolem jsi Ty!
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POZVÁNÍ

MŠE SVATÉ VE FARNÍM KOSTELE
pondělí – sobota 6.30 a 18.00 h
neděle 8.00, 10.00 a 18.00 h

MŠE SVATÉ V BAZILICE
středa 8. 12. v 8.00 a v 18.00 h – slavnost 
Panny Marie počaté bez poskvrny prvot-
ního hříchu

SVÁTOST SMÍŘENÍ PŘED VÁNOČNÍMI 
SVÁTKY
Od pátku 17. 12. do 23. 12. ve FK
Ráno: 6.30 – 7.00 h
Večer: 17.00 – 18.00 h
Lískovec: 16. 12. od 16.00 h
Staré Město: 22. 12. od 16.00 h

VÁNOČNÍ PROGRAM BOHOSLUŽEB
Od 24. 12. 2021 do 9. 1. 2022 budou mše 
svaté slouženy v bazilice. Od 10. 1. 2022 je 
liturgický program opět ve farním kostele. 

Pátek 24. 12. 2021 – VÁNOČNÍ VIGILIE
16.00 h – pastýřská mše sv. pro děti, BM
22.00 h – pastýřská mše sv., BM
21.00 h – pastýřská mše sv., Staré Město, 
Lískovec

Sobota 25. 12. 2021 – SLAVNOST NARO-
ZENÍ PÁNĚ – ZASVĚCENÝ SVÁTEK
8.00 h, 10.00 h, 18.00 h – mše svatá, BM
7.30 h – mše svatá, Lískovec
9.00 h – mše svatá, Staré Město

Neděle 26. 12. 2021 – SVÁTEK SVATÉ 
RODINY, JEŽÍŠE, MARIE A JOSEFA
8.00 h, 10.00 h, 18.00 h – mše svatá, BM
7.30 h – mše svatá, Lískovec
9.00 h – mše svatá, Staré Město
Při každé mši svaté obnova manželského 
slibu a žehnání rodinám.

Pátek 31. 12. 2021 – SEDMÝ DEN V OKTÁ-
VU NAROZENÍ PÁNĚ
8.00 h – mše svatá , BM
16.00 h – mše svatá na poděkování za 
uplynulý rok 2021, BM
23.30 h – BM – zveme na eucharistickou 
pobožnost, kde v modlitbě před Pánem 
vstoupíme do nového roku 2022 a bude-
me vyprošovat požehnání a milosti pro 
celou farnost

Sobota 1. 1. 2022 – SLAVNOST MATKY 
BOŽÍ, PANNY MARIE – ZASVĚCENÝ SVÁ-
TEK
8.00 h, 10.00 h, 18.00 h – mše svatá, BM
7.30 h – mše svatá, Lískovec
9.00 h – mše svatá, Staré Město

ÚKOL: Z daleké protější stany k betlému 
přichází také Honzík. Dokresli mu Lojzíka. 
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ÚŘEDNÍ HODINY FARNÍ KANCELÁŘE:
Pondělí: 8.00 – 11.30, 14.00 – 17.00
Úterý: 9.00 – 11.30
Středa: ----- 
Čtvrtek: 8.00 – 11.30, 14.00 – 16.00
Pátek: 9.00 – 11.30

Uzávěrka příštího čísla: 30. 12. 2021, Příští číslo vyjde v neděli 9. 1. 2022
e-mail redakční rady: redakcehlas@gmail.com

Mariánské nám. 145, 738 01 Frýdek-Místek,
e-mail: rkf.frydek@doo.cz, číslo účtu: 6080193099/5500

web: farnostfrydek.cz, mladezdekanatufrydek.cz, facebook.com/farnostfrydek

KONTAKTY

P. František Boldy CSsR, administrátor farnosti: 731 433 133
P. Peter Kvetan CSsR, farní vikář: 603 222 349

P. Jozef Novák CSsR, farní vikář a rektor komunity: 734 288 586
Farní kancelář: 731 625 682

FARNÍ KANCELÁŘ
Od 22. 12. 2021 do 2. 1. 2022 bude uza-
vřena farní kancelář.

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ 
Od 20. 12. 2021 do 2. 1. 2012 nebude pro-
bíhat výuka náboženství. 

BLAHOPŘEJEME
Dne 20. 12. bude slavit 40. narozeniny  
P. Jozef Novák CSsR
Přejeme hojnost Božího požehnání, zdraví 
a ochranu Panny Marie.

SBÍRKY
12. 12. – 3. adventní neděle – sbírka na 
dostavbu diecézního centra mládeže
25. 12. – Slavnost Narození Páně – sbírka 
na potřeby farnosti

KŘTEM SE ZAČLENILI DO FARNOSTI
  7. 11. – Kryštof Goluch
21. 11. – Václav Pchálek
21. 11. – Václav Kocurek
21. 11. – Nela Kocurková
21. 11. – Eliška Mátlová
21. 11. – Teodor Keka
21. 11. – Patricie Staníková

OPUSTILI NÁS
21. 10. – Roman Baláž (*1969)
28. 10. – Ilona Mokrá (*1944)
   3. 11. – Marta Tesařová (*1929)
21. 11. – Petr Znišťal (*1950)
21. 11. – Markéta Holcová (*1940)
22. 11. – Jarmila Majíčková (*1940)
27. 11. – Miroslav Sobotík (*1946)
28. 11. – Marie Kohutová (*1930)


